
	 รามาธิบดีพยาบาลสาร	 ขอเชิญสมาชิกและ					

ผู้สนใจทุกท่านส่งบทความทางการพยาบาลและ

บทความในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจเป็นรายงาน

การวิจัย	 บทความทางวิชาการ	 หรือบทความอื่นที่น่า

สนใจ		เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรามาธิบดีพยาบาลสาร	

ท้ังน้ี	มีข้อตกลงในการส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ์	ดังน้ี

	 1.	บทความที่ส่งเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยตี

พิมพ์ที่ใดมาก่อน	 หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตี

พิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ	ในเวลาเดียวกัน

 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว	 จะเป็น

ลิขสิทธิ์ของวารสารฯ		

	 3.	ผู้เขียนต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารเป็น

เวลา	2	ปี	และจะได้รับวารสารฉบับท่ีเขียนน้ันอีก	1	เล่ม	

	 4.	ในกรณีท่ีผู้เขียนต้องการถอนบทความ

จากการตีพิมพ์	 ต้องแจ้งบรรณาธิการโดยตรงให้เร็ว

ที่สุด	ก่อนที่จะส่งให้	reviewer	อ่าน	หากบทความนั้น

ได้ผ่านการอ่านจาก	reviewer	แล้วจะถอนคืนไม่ได้	

	 5.	หากท่านต้องการทราบว่าบทความที่ส่ง					

มาแล้วอยู่ขั้นตอนใด	 ท่านสามารถติดต่อสอบถาม

บรรณาธิการได้

การเตรียมต้นฉบับ

 1. ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม

สำาเร็จรูป	 Microsoft	 Word	 for	 Windows	 โดยใช้

กระดาษพิมพ์ขนาด	A4	พิมพ์หน้าเดียว	 เว้นบรรทัด

ใช้ระยะ	single	space	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

พิมพ์เลขหน้ากำากับทุกแผ่น	จำานวนไม่เกิน	15	หน้า

 2. พิมพ์ชื่อผู้เขียน	 คุณวุฒิ	 ตำาแหน่ง	 และ

สถานท่ีทำางานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ไว้เฉพาะ

แผ่นปกเท่าน้ัน	 ไม่ต้องพิมพ์ไว้ในเน้ือหา	 ท้ังน้ีเพ่ือให้

คำ�แนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ

กองบรรณาธิการทบทวนบทความโดยไม่ทราบผู้เขียน	

(blindly	 review)	ส่วนชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกลางของ

หน้าแรก

	 3.	เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา

	 	 3.1	บทความทางวิชาการ	ให้เขียนบทคัดย่อ	

(abstract)	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุ

คำาสำาคัญ	 (keywords)	 2-5	 คำา	 ส่วนการเรียงหัวข้อ

ของเนื้อเรื่อง	ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	

  3.2 รายงานการวิจัย	ควรเรียงลำาดับเร่ืองดังน้ี	

	 	 	 •	 บทคัดย่อภาษาไทย

	 	 	 •	 คำาสำาคัญภาษาไทย	2-5	คำา

	 	 	 •	 ความสำาคัญของปัญหา

	 	 	 •	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 	 	 •	 กรอบแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

	 	 	 •	 สมมติฐาน	(ถ้ามี)

	 	 	 •	 วิธีการดำาเนินการวิจัย	 ซึ่งรวมถึง

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือการวิจัย	 และ

การปกป้องสิทธิของผู้ถูกวิจัย	 หรือ	 Human	 subject	

protection	ด้วย

	 	 	 •	 ผลการวิจัย	 เสนอให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ	

	 	 	 •	 ใช้ตารางเม่ือจำาเป็น	คำาอธิบายตาราง	

เสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นสำาคัญ

	 	 	 •	 อภิปรายผล	 เสนอเป็นความเรียง		

ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของผลท่ีได้กับกรอบแนวคิด

และงานวิจัยท่ีผ่านมา	 ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐาน

เป็นข้อๆ	แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่

ใช้ศึกษาทั้งหมด

	 	 	 •	 ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำา

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์



	 	 	 •	 กิตติกรรมประกาศ	(ถ้ามี)
	 	 	 •	 เอกสารอ้างอิง
	 	 	 •	 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	 และคำาสำาคัญ
ภาษาอังกฤษ	2-5	คำา
	 	 3.3	การใช้ภาษา	 ใช้ภาษาไทยโดยยึดหลัก
ของราชบัณฑิตยสถาน	 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย	 ยกเว้นกรณีจำาเป็น
และไม่ใช้คำาย่อนอกจากเป็นคำาท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป	
การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย	 หรือการเขียนทับศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถานการใช้
ศัพท์ภาษาอังกฤษในเน้ือเร่ืองภาษาไทย	 หากต้องการ
ใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ	 ให้ใช้อักษรตัวเล็ก	 เช่น	
แรงสนับสนุนทางสังคม	 (social	 support)	 ยกเว้น			
ช่ือหัวข้อ	 (title)	 และช่ือเฉพาะ	 ให้ข้ึนต้นด้วยอักษร
ตัวใหญ่		เช่น	แบบวัดความสามารถในการทำากิจวัตร
ประจำาวันของบาร์เทล	(Barthel’s	Activities	of	Daily	
Living	Index)
	 4.	ภาพ	ภาพท่ีส่งมาจะเป็นสีหรือขาวดำาก็ได้	แต่
ภาพในวารสารท่ีตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวดำาเท่าน้ัน	
ถ้าเป็นรูปภาพถ่ายให้ใช้ภาพขนาด	 3x5	 นิ้ว	 ถ้าเป็น	
artwork	 เขียนด้วยหมึกดำาบนกระดาษมันสีขาว	 มี
หมายเลขกำากับพร้อมท้ังลูกศรแสดงด้านบนของภาพ	
เขียนด้วยดินสอเบาๆ	ที่ด้านหลัง	คำาบรรยายภาพให้
พิมพ์ใต้ภาพ	หากเป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิ	(เช่น	จากหนังสือ	
วารสารต่างๆ	เป็นต้น)	ต้องได้รับการอนุญาตก่อน	และ
ต้องมีการอ้างอิง	 reference	 ด้วย	 ตัวอย่างการอ้างอิง
ภาพจากวารสาร	เช่น	
	 From	 “Effects	 of	 Adult	 Aging	 on	 the	
Movement	 Complexity	 Factor	 of	 Response								
Programming”	by	K.	Light	and	W.	Spirduso,	1990,	
Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 45, 
p.	108.	Reprinted	with	permission	of	the	author.	
	 หรือ	ตัวอย่างอ้างอิงภาพจากหนังสือ

	 จาก	“ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย”	(หน้า	61),	

โดย	สุทธิชัย	จิตะพันธ์กุล,	ชัยยศ	คุณานุสนธ์ิ,	วิพุธ	พูลเจริญ, 
และไพบูลย์	 สุริยะวงศ์ไพศาล,	 2542,	 กรุงเทพฯ:				
โฮลิสติก	 พับลิชชิ่ง.	 (พิมพ์ซำ้าโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของแล้ว)	
	 5.	การอ้างอิงเอกสาร	ใช้ระบบของ	American	
Psychological	Association	(APA)	พิมพ์คร้ังท่ี	5	เป็น
หลัก	โดยอ้างช่ือและปีท่ีตีพิมพ์	ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี	
	 ก.	การกั้นขอบหน้า	เว้น	1	นิ้วทั้ง	4	ด้าน	
	 ข.	ขนาดตัวอักษร	 Angsana	 New	 Font	 16		
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
	 ค.	การจัดบรรทัด	ใช้	single	space	
	 ง.	 การกั้นหน้า	 ใช้	 Align	 left	 (กั้นซ้าย	 ซึ่ง	
แนวกั้นขวาอาจจะไม่เท่ากัน)
	 จ.	การย่อหน้า:	1.27	ซม.	หรือ	0.5	นิ้ว	
	 ฉ.	หน้าแรก	(Title	page)	ช่ือเร่ือง	ใช้	Title	case	
คือ	ใช้	capital	letter	เฉพาะอักษรตัวแรกของคำา	ยกเว้น
บุพบท	 (preposition)	 สันธาน	 (conjunction)	 และ	
คำานำาหน้านาม	(article)	เช่น		A	Predictive	Model	of	
Factors	 Contributing	 to	 Perceived	 Abilities	 for	
Health-Promoting	 Self-Care	 of	 Community-
Dwelling	 Thai	 Older	 Adults	 เขียนชื่อ	 นามสกุล					
วุฒิการศึกษา	 และสถานที่ทำางาน	 ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	เฉพาะหน้านี้เท่านั้น
	 ช.	บทคัดย่อ	 ให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงกัน	ด้วยความเรียง	1	
ย่อหน้า	(paragraph)	ไม่ต้องใส่	references	และค่าสถิติ
ในบทคัดย่อ	 (อาจใส่ค่าสถิติเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น)	
บรรทัดสุดท้ายของบทคัดย่อ	ให้ใส่คำาสำาคัญ	(keywords) 
2-5	คำา
	 ซ.	ตัวเนื้อหา	 ขึ้นหน้าใหม่	 โดยมีชื่อเรื่องใน
บรรทัดแรก	 และเขียนเรียงส่วนประกอบไปตามข้อ	 3.2 
สำาหรับในหัวข้อผลการวิจัย	 หากนำาเสนอค่าสถิติใดๆ	
ท่ีมีค่าไม่เกิน	1	เช่น	ค่า	r	และ	p	ไม่ต้องมีเลข	0	นำาหน้า
ทศนิยม	เช่น	r	=	.45,	หรือ	p	<	.05	เป็นต้น



	 ฌ.	การอ้างอิงในเนื้อหา  
	 	 •	 ถ้าผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศ	 (ภาษา
อังกฤษ):	 อ้างช่ือสกุล	 (lastname)	 เป็นภาษาไทย	 ตาม
ด้วยชื่อสกุลภาษาอังกฤษและปีที่ตีพิมพ์	 ในวงเล็บ
หลังข้อความท่ีอ้างอิง	ตัวอย่างเช่น	โอเร็ม	(Orem,	2001)
	 	 •	 ถ้าเป็นข้อความที่คัดลอกมาต้องอยู่ใน	
“เครื่องหมายคำาพูด”	(quotation	mark)	และใส่เลข
หน้าด้วย	 ดังตัวอย่าง	 โอเร็ม	 (Orem,	 2001,	 45)	
กล่าวว่า	“การดูแลตนเองเป็นส่ิงท่ีมีเป้าหมาย”	แต่ถ้า
เป็นข้อความที่สรุปใจความสำาคัญมา	 (ไม่คัดลอก)	
ไม่ต้องใส่	 quotation	mark	 เช่น	 การดูแลตนเองเป็น			
การกระทำาเรียนรู้ได้	(Orem,	2001)	
	 	 •	 ผู้เขียนชื่อภาษาไทย:	 ใช้หลักการเดียว
กับข้างต้น	 ยกเว้น	 ให้ใส่ท้ังช่ือแรกและช่ือสกุลและปีท่ี
ตีพิมพ์	ในวงเล็บหลังข้อความที่อ้างอิง	ดังตัวอย่าง			
	 คร่ึงหน่ึงของการวิจัยเก่ียวกับญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
เร้ือรังในประเทศไทย	 เป็นการศึกษาวิจัยในญาติผู้ดูแล
ของผู้ป่วยเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่	 (ยุพาพิน	 ศิรโพธิ์งาม,	
2546)	 แต่ถ้าเป็นการคัดลอกมา	 ให้ใส่เลขหน้าด้วย	 เช่น 
“การดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีรับไว้ในโรงพยาบาลต้องอาศัย
ความรู้ในทฤษฎีการพยาบาล	 ผสมผสานความรู้ใน
ทฤษฎีผู้สูงอายุ	 การแพทย์	 และเทคโนโลยี	 เพื่อให้			
การดูแลคนเป็นองค์รวม	 และต้องอาศัยการทำางาน
ร่วมกันแบบสหวิทยาการ”		(ประคอง		อินทรสมบัติ,	
พรทิพย์		มาลาธรรม,	และ	ดวงใจ		ณัฐิยะกุล,	2538,	61)
	 	 •	 หากมีเอกสารอ้างอิงหลายฉบับใน
ข้อความเดียวกัน	 ให้เรียงช่ือผู้แต่งช่ือแรกตามอักษร	
ไม่ใช่ตามปีท่ีตีพิมพ์	 และค่ันเอกสารแต่ละฉบับด้วย	
semicolon	 (;)	 ดังตัวอย่าง	 (ประนอม	 โอทกานนท์	
และคณะ,	2543;	ยุพาพิน	ศิรโพธิ์งาม,	2546;	วิไล		
ลีสุวรรณ	และคณะ,	2540)	หรือ	(Munro,	1999;	Polit	
&	Hungler,	1999)	
	 	 •	 ถ้าผู้เขียนมี	 2	 คน	 ให้อ้างทั้ง	 2	 คน				
โดยตลอด	แต่ถ้าผู้เขียนมี	3-5	คนให้เขียนช่ือทุกคน	

ในครั้งแรก	 แต่ครั้งต่อๆไปให้เขียนชื่อคนแรกและ
ตามด้วย	“และคณะ”	ดังตัวอย่าง	ในคร้ังแรกอ้าง	ลีแมน, 
แจ็คสัน,	และ	แซนเดลโลสกี้	(Leeman,	Jackson,	&	
Sandelowski,	2006)	ในคร้ังต่อๆไปใช้	ลีแมนและคณะ 
(2006)	 หรือ	 ในภาษาอังกฤษใช้	 Leeman	 et	 al.	
(2006)	 ในกรณีที่มีผู้เขียน	 6	 คนหรือมากกว่า	 ให้
อ้างแต่ผู้เขียนคนแรกและตามด้วย	“และคณะ”	ต้ังแต่
ครั้งแรกและโดยตลอด	 (แต่ในเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ	ให้ใส่ช่ือผู้เขียน	6	คนและตามด้วย	“และคณะ”	
หรือ	“et	al.”	แล้วแต่ภาษาที่ใช้	ดังตัวอย่างในข้อ	ญ)
	 	 •	 หากอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งทุติยภูมิ	
(secondary	 source)	 หรือแหล่งซึ่งท่านไม่ได้อ่าน	
จากต้นแหล่งเอง	ให้ใส่คำาว่า	“อ้างใน”	แล้วตามด้วย
ชื่อผู้เขียนจากแหล่งที่ท่านอ่าน	 เช่น	 โอเร็ม	 (อ้างใน	
สมจิต	หนุเจริญกุล,	2543)	หรือ		ฮอยล์	(Hoyle	as	
cited	in	Norris,	1997)	
	 	 ญ.	เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ	(References)	
ให้ข้ึนต้นหน้าใหม่	 เรียงช่ือสกุล	 (ภาษาอังกฤษ)	 ตาม
อักษร	 (alphabetically	 order)	 และเรียงตามชื่อแรก
ในภาษาไทย	 โดยเรียงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน
ภาษาอังกฤษ
	 	 •	 บทความ	 (article)	 ใส่ชื่อผู้ร่วมงานทุก
คน	 ระหว่างช่ือผู้เขียนให้ใส่เคร่ืองหมายลูกนำา้ค่ัน	 (,)	
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“และคณะ”	 ในภาษาไทย	 ในบรรทัดแรกไม่ต้องย่อหน้า 
แต่บรรทัดท่ี	2	ของเอกสารอ้างอิง	ให้ย่อเข้า	(indent)	
ประมาณ	5-7	ตัวอักษร	
 ดังตัวอย่าง 
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ฉบับท่ี	 ส่วนการใช้ตัวอักษร	 สำาหรับช่ือหนังสือ	 ให้ใช้	
ตัวพิมพ์ใหญ่	(Uppercase)	เฉพาะอักษรตัวแรกคำาแรก
เท่านั้น	 (ยกเว้นชื่อเฉพาะ)	 ส่วนชื่อวารสารให้ใช้					
ตัวพิมพ์ใหญ่	อักษรตัวแรกของทุกคำา	ยกเว้น	คำาบุพบท	
(preposition)	 สันธาน	 (conjunction)	 และ	 คำานำา				
หน้านาม	(article)
 ดังตัวอย่าง
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	 •	 ข้อมูลที่ได้จาก Web site
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 • บทความจากฐานข้อมูล (Database) 
Fulmer,	T.	(2003).	Elder	abuse	and	neglect	assessment.	
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 • วิทยานิพนธ์
ทรัพย์พานิช	พลาบัญช์.	(2546).	ประสบการณ์การมีอาการ
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	 6.	การส่งต้นฉบับ	ควรส่งต้นฉบับที่พิมพ์แล้ว	
(hard	copy)	และ	Diskette	ระบุโปรแกรมท่ีใช้และช่ือ	
file	มาด้วยพร้อมทั้งแจ้งชื่อ	สถานที่	 และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้	 ในกระดาษ
แผ่นหน้าทีแ่ยกจากเนื้อหา 
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